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Introdução: A Up consultoria, é uma empresa fictícia criada pelas alunas da disciplina
Laboratório de Responsabilidade Social, do curso de Administração, do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais, prestou serviço de cunho social à entidade
Lactário Dom Helvécio, localizada em Coronel Fabriciano - MG, onde realiza serviço
social de auxílio às crianças carentes de 03 meses a aproximadamente 2 ano de idade,
o projeto existe há quase cinquenta anos, sendo mantido com uma verba simbólica
recebida pela Prefeitura, por doações de pessoas físicas e também, pela  dedicação das
voluntárias.  Objetivo: Auxiliar o Lactário Dom Helvécio nas dificuldades encontradas
em seu cotidiano, através, do manual de gestão dos processos administrativos, do curso
básico de informática e também, promover a entidade através da criação de web site. 
Metodologia: Foram coletados dados junto a gestora da entidade e demais
colaboradoras, através de entrevistas, observação, reuniões, e visitas a sede da
entidade, realizadas pelas consultoras da Up, além de pesquisas em livros, sites e
orientação de profissionais da área.  Resultados: O Lactário Dom Helvécio apesar da
boa organização apresentou algumas deficiências, foi elaborado um manual de gestão
onde são descritas todas as atividades realizadas pela gestora e voluntárias, com a
finalidade de padronizar o trabalho, e assim facilitar as atividades futuras. Como a
divulgação da entidade era precária, foi criado um web site para divulgação onde não
há necessidade de atualização, mas contêm informações importantes para a mesma,
possibilitando apresentar seu trabalho, através da visibilidade proporcionada e com
isso conquistar possíveis doações. Devido a pouca utilização dos recursos de
informática da entidade, foi elaborado um manual de nível básico com a finalidade de
facilitar e modernizar seu trabalho. Realizamos o fechamento do trabalho com uma
visita a entidade para divulgação de todo o material realizado, inclusive elaborando
uma aula básica de informática para auxilia-las a manusear as funções básicas e
essenciais do computador, além de apresentar o web site criado.  Conclusão: Contudo,
apesar das constantes dificuldades enfrentadas pelo Lactário, seus representantes
conseguiram mantê-lo até hoje, isso demonstra a força, determinação e amor que essas
pessoas têm pelo projeto. Adquire-se esse ensinamento para a vida, pois com essa
vivencia, pode-se reconhecer a importância dessa atividade perante a sociedade.
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